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Regenerum regeneracyjne serum do paznokci, 5 ml
 

Cena: 21,95 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci może być używane okresowo jako kuracja lub przez cały rok, w zależności od
indywidualnych potrzeb.

Praktyczne opakowanie pozwala na precyzyjną aplikację produktu, a masaż delikatnym pędzelkiem przyspiesza penetrację składników
aktywnych, pobudzając macierz paznokcia i wpływając pozytywnie na jego wzrost.

 

Regenerum rozwiązuje 5 najczęstszych problemów paznokci jednocześnie:
- wzmacnia
- uelastycznia
- zapobiega rozdwajaniu
- rozjaśnia przebarwienia
- zmiękcza skórki

Dzięki wysokiej zawartości witamin i olejków Regenerum wzmacnia, nawilża i chroni płytkę paznokcia. Dodatkowo wpływa na
rozjaśnienia przebarwień oraz pielęgnuje otaczający naskórek.

Aby pielęgnacja paznokci, była nie tylko skuteczna, ale również prosta i wygodna, serum zamknięte zostało w niezwykle praktyczną tubę
zakończoną pędzelkiem.

Regenerum regeneracyjne serum do paznokci w tubce z pędzelkiem to:
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- precyzyjne rozprowadzenie preparatu zarówno na paznokciach, jak i otaczającym naskórku
- lepsza penetracja składników aktywnych
- masaż macierzy paznokcia
- wygodne stosowanie
- brak konieczności ponownego nabierania preparatu
- proste dozowanie
- higiena
- niewielki, poręczny rozmiar
- łatwe przechowywanie

Główne składniki: Witamina A i E, olejek z orzeszków makadamia, olejek z pestek winogron, olejek ze słodkich migdałów, olejek
cytrynowy.

Opakowanie: 5ml

O marce REGENERUM:

Idea marki Regenerum opiera się na zastosowaniu sprawdzonych składników, znanych ze swoich właściwości pielęgnacyjnych i
podaniu ich w nowoczesny i prosty sposób.

Dzięki temu produkty marki Regenerum są zarówno skuteczne w działaniu, jak i niezwykle praktyczne w użyciu.
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